
      На основу члана 40. Одлуке о буџету града Крушевца за 2022.годину (,,Сл.лист 

7града Крушевца,,број 13/21), члана 28. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања (,,Сл.гласник РС,,број 

16/16 и 8/17), Предлога Комисије за оцену пројеката од значаја за јавни интерес у 

области јавног информисања, број 022-32/2022 од 09.02.2022.године, Градоначелик 

града Крушевца дана 17.03.2022.године доноси: 

РЕШЕЊЕ 

О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА КРУШЕВЦА У 2022.ГОДИНИ 

 

I  Одобрава се суфинансирање пројеката којима се остварује општи интерес у области 

јавног информисања на територији града Крушевца у 2022.години, у складу са Одлуком 

о буџету града Крушевца за 2022.годину ,програм 13-Развој културе и информисања, 

програмска активност Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног 

информисања, позиција 139, конто 454111, износ од 18.000.000,00динара за следеће 

пројекте: 

 

 
1. Радио телевизија Крушевац - ТЕЛЕВИЗИЈА Крушевац. Mатични број 07194455, Пиб 

100478598, за реализацију пројекта " Чарапанске манифестације", у износу од 8.350.000,00 

РСД. 

 

2. Радио телевизија Крушевац – РТК - РАДИО, Крушевац. Mатични број 07194455, Пиб 

100478598, за реализацију пројекта "Стари фијакер", у износу од 2.000.000,00 РСД. 

 

3. Радио телевизија Крушевац – РТК ПОРТАЛ, Крушевац. Mатични број 07194455, Пиб 

100478598, за реализацију пројекта " Мој град, моја инспирација"-други део, у износу од 

300.000,00 РСД. 

 

4. Пахуљица тим, Крушевац. Матични број 28149085, Пиб 108593323, за реализацију пројекта 

"Пост ковид и детокс-пут до здравља", у износу од 250.000,00 РСД. 

 

 

5. АЛБОС - НОВИНЕ ГРАД Д.О.О, Крушевац. Матични број 17277782, Пиб 100314741, за 

реализацију пројекта "Крушевац-женска страна историје", у износу од 700.000,00 РСД. 

 

 

6. АЛБОС Д.О.О, ПОРТАЛ Крушевац. Матични број 17277782, Пиб 100314741, за реализацију 

пројекта " Млади у граду-отворени простори", у износу од 300.000,00 РСД. 

 



7. ПОБЕДА д.о.о, Крушевац. Матични број 20149680, Пиб 104354791, за реализацију пројекта 

"Наша радост", у износу од 850.000,00 РСД. 

 

8. ADD PRODUCTION (Телевизија Плус) ТЕЛЕВИЗИЈА d.o.o, Крушевац. Матични број 

20568453,Пиб 106275508, за реализацију пројекта "Поклонички туризам-прилика за развој и 

промоцију Крушевца, у износу од 1.700.000,00 РСД. 

 

9. ADD PRODUCTION (TVPLUS.RS), ПОРТАЛ d.o.o, Крушевац. Матички број 20568453,Пиб 

106275508, за реализацију пројекта "Доајени српског глумишта из града под Багдалом", у 

износу од 300.000,00 РСД. 

 

 

10. Радио РУБИН д.о.о, Крушевац. Матични број 21468673,Пиб 111358370, за реализацију 

пројекта " Омладински студио: Млади и пандемија-нови талас", у износу од 450.000,00 

РСД. 

 

11. Марина Николић ПР Агенција за рекламу Канал 12-037, Крушевац, (Телевизија Јефимија 

Крушевац и ТВ Сат Пожаревац). Матични број 63399256, Пиб 108362329, за реализацију 

пројекта "Жена-стуб друштва", у износу од 1.700.000,00 РСД.  

 

12. Марина Николић ПР Агенција КАНАЛ 12-037, Крушевац (Јефимија Интернет ПОРТАЛ). 

Матични број 63399256, Пиб 108362329, за реализацију пројекта "РОТА (точак)-за 

унапређење квалитета живота Ромске националне мањине., у износу од 300.000,00 РСД. 

 

13. Центар за истраживачко новинарство - "ЦИНК". Матични број 28179251, Пиб 109094695, 

за реаизацију пројекта "Демографски изазови града Крушевца", у износу од 250.000,00 РСД. 

 

14. РЕБУС Д.О.О, Крушевац, Матични број 06270441, Пиб 100324268, за реализацију пројекта 

"Едукација и подизање свестиу заштити животне средине у Расинском округу", у износу 

од 100.000,00 РСД. 

 

15. Лига за истраживачко новинарство - "ЛИНК", Крушевац. Матични број 28215223, Пиб 

109789544, за реализацију пројекта "Цркве и манастири Епархије крушевачке-потенцијал 

за развој верског туризма", у износу од 150.000,00 РСД.  

 
16. Видео продукција и фотографске услуге "ГРУЈА" Крушевац. Матични број 55784400, Пиб 

102735258, за реализацију пројекта "Едукован потрошач-безбедна куповина", у износу од 

150.000,00 РСД. 

 

17. Агенција за консалтинг "ЛОТИС", Крушевац. Матични број 62915757, Пиб 107683281, за 

реализацију пројекта "Нови медијски трендови и медијска писменост", у износу од 

150.000,00 РСД. 

 

 

 

 



 II Предлаже се одбијање следећих пројеката: 

 

1. Удружење грађана ”Спортко” - Интернет портал ”Спортко”, Крушевац. Укупна 

вредност пројекта је 250.000,00 РСД. Средства која се траже од града су 200.000,00 РСД. 

Износ сопствених средстава је 50.000,00 РСД. Назив овог пројекта је "СПОРТКО-ДЕЦА 

И СПОРТ". 

 

2. DM VISION MEDIA.  Укупна вредност пројекта је 150.000,00 РСД. Средства која се 

траже од града су 100.000,00 РСД. Износ сопствених средстава је 50.000,00 РСД. Назив овог 

пројекта је ”Активности града Крушевца у области заштите животне средине – 

резултати и планови”. 

 

3. Удружење за борбу против дискриминације – ”Алфа”. Укупна вредност пројекта је 

1.800.000,00 РСД. Средства која се траже од града су 900.000,00 РСД. Износ сопствених 

средстава је 900.000,00 РСД. Назив овог пројекта је ”Крушевачка села која се поново 

рађају”. 

 

4. РТВ „Belle Ammie“, д.о.о. Ниш. Укупна вредност пројекта је 1.200.000,00 РСД. Средства 

која се траже од града су 960.000,00 РСД. Износ сопствених средстава је 240.000,00 РСД. 

Назив овог пројекта је ”Трагови прошлости”. 

 

5. Мултикултура Србије, Мала Врбница, Крушевац. Укупна вредност пројекта је 

395.000,00 РСД. Средства која се траже од града су 315.000,00 РСД. Износ из сопствених 

средстава је 80.000,00 РСД. Назив овог пројекта је ”Прошлост, садашњост и будућност 

Руса у Крушевцу и у Расинском округу”. 

 

 

III   Носиоци одобрених пројеката из тачке I овог Решења дужни су да без одлагања 

а најкасније у року од 8 дана од дана објављивања Решења на сајту града Крушевца 

доставе нову спецификацију трошкова у складу са одобреним средствима и 

образложењем на обрасцу ,,Образац 1-ревидирани буџет пројекта,, односно  

обавештење да одустају од средстава која су им додељена, у супротном ће се 

сматрати да су одустали од пријаве. 

 

IV Са носиоцима одобрених пројеката из тачке I овог Решења закључиће се Уговори 

о суфинансирању пројеката у 2022.години, којим ће се утвврдити међусобна права и 

обавезе потписника уговора и утврдити динамика преноса одобрених средстава. 

 

V   Решење објавити на сајту града Крушевца, у Службеном листу града Крушевца и 

исто доставити учесницима Јавног позива. 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

У складу са чланом 4. и 8. Правилника о  суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања (,,Сл.гласник РС,,број 16/16 и 8/17), 

Градоначелник града Крушевца расписао је Јавни позив за  учешће на  Конкурсу за 

суфинансирање пројеката ради остваривања јавног интереса у области јавног 

информисања на  територији града Крушевца за 2022. годину (у даљем тексту :Јавни 

позив),,.Јавни позив расписан је  дана 14.01.2022. године и објављен у –листу ,,Град“и 

на сајту града Крушевца www.krusevac.rs. Јавни позив трајао је од  14.01.2022 године 

до 31.01.2022. године. На расписани Јавни позив пристигло је 22 пројекaта. Није било 

неблаговремених пријава. 

 

 

На расписани Јавни позив пристигли су следећи пројекти: 

 

Р.Б. 

 

Број и датум под 

којим је пријава 

заведена 

 

Подносилац 

пријаве 
Назив пројекта 

Медији преко 

кога се реализује 

пројекат 

Тражени 

износ 

1. 
IV-03-462/2022 од 

28.1.2022. године 

Радио телевизија 

Крушевац - 

ТЕЛЕВИЗИЈА 

Крушевац 

 

Матични број: 

07194455 

ПИБ: 100478598 

”Чарапанске 

манифестације” 

Регионална 

телевизија 

Крушевац 

13.645.000,00 

РСД 

2. 
IV-03-463/2022 од 

28.1.2022. године 

 

Радио телевизија 

Крушевац – РТК – 

РАДИО 

 

Матични број: 

07194455 

ПИБ: 100478598 

 

”Стари фијакер” Радио Крушевац 
3.500.000,00 

РСД 

3. 
IV-03-461/2022 од 

27.1.2022. године 

 

Радио телевизија 

Крушевац – РТК 

ПОРТАЛ 

 

Матични број: 

07194455 

”Мој град, моја 

инспирација – други 

део” 

Портал регионалне 

Радио телевизије 

Крушевац 

2.780.000,00 

РСД 

http://www.krusevac.rs/


ПИБ: 100478598 

 

4. 
IV-03-467/2022 од 

28.1.2022. године 

 

Удружење грађана 

”Спортко” - Интернет 

портал ”Спортко” 

 

Матични број: 

28333218 

ПИБ: 112793482 

 

”Спортко – деца и 

спорт” 

Интернет портал 

”Спортко” 

200.000,00 

РСД 

5. 
IV-03-468/2022 од 

28.1.2022. године 

 

Пахуљица тим 

 

Матични број: 

28149085 

ПИБ: 108593323 

 

”Пост ковид и детокс 

– пут до здравља”. 

Радио телевизија 

”Крушевац” 

529.216,00 

РСД 

6. 
IV-03-505/2022 од 

31.1.2022. године 

 

АЛБОС - НОВИНЕ 

ГРАД Д.О.О, 

Крушевац 

 

Матични број: 

17277782 

ПИБ: 100314741 

 

”Крушевац – женска 

страна историје” 
Новине ”Град” 

1.930.000,00 

РСД 

7. 
IV-03-504/2022 од 

31.1.2022.године 

 

АЛБОС Д.О.О, 

ПОРТАЛ Крушевац. 

 

Матични број: 

17277782 

ПИБ: 100314741 

   

”Млади у граду – 

отворени простори” 

Интернет портал 

krusevacgrad.rs 

1.375.000,00 

РСД 

8. 
IV-03-460/2022 од 

27.1.2022. године 

 

ПОБЕДА д.о.о, 

Крушевац 

 

Матични број: 

20149680 

ПИБ: 104354791 

 

”Наша радост” Новине ”Победа” 
1.000.000,00 

РСД 



9. 
IV-03-458/2022 од 

27.1.2022.године 

 

ADD PRODUCTION 

(Телевизија Плус) 

ТЕЛЕВИЗИЈА d.o.o, 

Крушевац 

 

Матични број: 

20568453 

ПИБ: 106275508 

 

”Поклонички туризам 

– прилика за развој и 

промоцију Крушевца” 

Телевизија ”Плус” 
2.220.000,00 

РСД 

10. 
IV-03-459/2022 од 

27.1.2022. године 

 

ADD PRODUCTION 

(Телевизија Плус) 

ТЕЛЕВИЗИЈА d.o.o, 

Крушевац 

 

Матични број: 

20568453 

ПИБ: 106275508 

 

”Доајени српског 

глумишта из града под 

Багдалом” 

Портал телевизије 

”Плус” - 

www.tvplus.rs 

800.000,00 

РСД 

11. 
IV-03-507/2022 од 

31.1.2022. године 

 

Радио РУБИН д.о.о, 

Крушевац 

 

Матични број: 

21468673 

ПИБ: 111358370 

 

”Омладински студио: 

Млади и пандемија – 

нови талас” 

Радио ”Рубин” 
1.536.000,00 

РСД 

12. 
IV-03-506/2022 од 

31.1.2022. године 

 

Марина Николић ПР 

Агенција за рекламу 

Канал 12-037, 

Крушевац, 

(Телевизија 

”Јефимија” Крушевац 

и ТВ ”Сат” 

Пожаревац)   

 

Матични број: 

63399256 

ПИБ: 108362329 

 

 

”Жена – стуб друштва” 

Телевизија 

”Јефимија” 

Крушевац и 

Телевизија ”Сат” 

Пожаревац 

3.475.000,00 

РСД 



13. 
IV-03-502/2022 од 

31.1.2022. године 

 

Марина Николић ПР 

Агенција за рекламу 

Канал 12-037, 

Крушевац - портал  

 

Матични број: 

63399256 

ПИБ: 108362329 

 

”РОТА (точак) – за 

унапређење квалитета 

живота Ромске 

националне мањине” 

Портал телевизије 

”Јефимија” - 

jefimija.tv 

580.000,00 

РСД 

14. 
IV-03-277/2022 дана 

19.1.2022. године 

 

Центар за 

истраживачко 

новинарство - 

"ЦИНК" 

 

Матични број: 

28179251 

ПИБ: 109094695 

 

”Демографски изазови 

града Крушевца” 

Интернет портал 

krusevacpress.com 

590.000,00 

РСД 

15. 
IV-03-470/2022 од 

28.1.2022.године 

 

РЕБУС Д.О.О. 

Крушевац 

 

Матични број: 

06270441, 

ПИБ: 100324268 

 

”Едукација и подизање 

свести у заштити 

животне средине у 

Расинском округу” 

Радио ”Чигра” 
1.738.000,00 

РСД 

16. 
IV-03-306/2022 од 

20.1.2022. године 

 

Лига за 

истраживачко 

новинарство “ЛИНК“ 

 

Матични број 

28215223,  

ПИБ: 109789544 

 

”Цркве и манастири 

Епархије крушевачке – 

потенцијал за развој 

верског туризма” 

Интернет портал: 

krusevac.link 

400.000,00 

РСД 

17. 
IV-03-503/2022 од 

31.1.2022. године 

 

Видео продукција и 

фотографске услуге 

“Груја“ 

 

Матични број: 

55784400 

ПИБ: 102735258 

”Едукован потрошач – 

безбедна куповина” 

Телевизија 

”Јефимија” 

656.000,00 

РСД 



 

18. 
IV-03-278/2022 oд 

19.1.2022. године 

 

Агенција за 

консалтинг "ЛОТИС", 

Крушевац 

 

Матични број: 

62915757, 

ПИБ: 107683281 

”Нови медијски 

трендови и медијска 

писменост” 

 

Интернет портал 

krusevacpress.com;  

 

интернет портал: 

krusevac.link; 

 

интернет портал 

”Пријатељство” 

prijateljstvo.com 

 

178.500,00 

РСД 

19. 
IV-03-448/2022 oд 

27.1.2022. године 

 

DM Vision media 

 

Матични број: 

21303038, 

ПИБ: 10128273 

 

”Активности града 

Крушевца у области 

заштите животне 

средине – резултати и 

планови” 

Интернет портал: 

privredni.rs 

100.000,00 

РСД 

20. 

IV-03-543/2022 oд 

2.2.2022. године 

(пријава је послата 

29.1.2022. године) 

 

Удружење за борбу 

против 

дискриминације – 

”Алфа” 

 

Матични број: 

28327811, 

ПИБ: 112668277 

 

”Крушевачка села која 

се поново рађају” 

Интернет портал: 

selasrbije.rs/ 

900.000,00 

РСД 

21. 
IV-03-508/2022 oд 

31.1.2022. године 

 

РТВ „Belle Ammie“, 

д.о.о. Ниш 

 

Матични број: 

07415117, 

ПИБ: 100618053 

 

”Трагови прошлости” 
Телевизија „Belle 

Ammie“ 

960.000,00 

РСД 

22. 
IV-03-414/2022 од 

26.1.2022. године 

 

Мултикултура Србије, 

Мала Врбница, 

Крушевац 

 

”Прошлост, садашњост 

и будућност Руса у 

Крушевцу и у 

Расинском округу” 

Интернет портал: 

novostidana.rs 

315.000,00 

РСД 



Матични број: 

28293577, 

ПИБ: 111805739 

 

 

 

 

У складу са чланом 22.став 9. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања (у даљем тексту Правилник), Комисија је 

разматрала све пристигле пројекте и извршила оцену поднетих пројеката са образложењем 

за сваки пројекат. 

 

 

 

Комисија је предложила расподелу средстава за следеће пројекте: 

 

 

 

 
1. Радио телевизија Крушевац - ТЕЛЕВИЗИЈА Крушевац. Укупна вредност пројекта је 

19.095.000,00 РСД. Средства која се траже од града су 13.645.000,00 РСД. Износ сопствених 

средстава је 5.450.000,00 РСД, што не прелази 80% вредности пројекта, нити износе 

утврђене јавним позивом којим је расписан Конкурс. Назив пројекта је ”Чарапанске 

манифестације”. Циљ овог пројекта је да објективним вредновањем, медијским 

извештавањима и анализама укаже на значај манифестационог туризма, у неговању и 

баштињењу локалног историјског, културног, етнографског, привредног, верског, 

туристичког и гастрономског идентитета. Конкурсна комисија сматра да је пројекат 

квалитетан и да је на адекватан начин разрађен и веома детаљан у својим активностима. 

Кадровски капацитети подносиоца пројекта указују да ће бити успешно и у целости 

реализован. Буџет пројекта је предимензиониран и предлог је Комисије да се усклади са 

пројектним активностима. 

 

У складу са чланом 18. став 4. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, 

предлог је да се пројекат подржи у износу од 8.350.000,00 РСД. 

 

 

2. Радио телевизија Крушевац - РТК-РАДИО, Крушевац. Укупна вредност пројекта је 

4.400.000,00 РСД. Средства која се траже од града су 3.500.000,00 РСД. Износ сопствених 

средстава је 900.000,00 РСД, што не прелази 80% вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Назив пројекта је ”Стари фијакер”. Циљ овог 

пројекта је да подстакне очување и даље промовисање локалног и културног идентитета и 

традиције. Циљ је поновно оживљавање, реинкарнирање некада културног програма Радио 

Крушевца, емисије ”Стари фијакер”, која од свог почетка, па током целокупног трајања 

прича узбудљиве приче о старом Крушевцу. Конкурсна комисија сматра да пројекат садржи 



адекватан информативни и културно-историјски значај јер се обрађују теме из ближе и даље 

прошлости Крушевца. Прецизно су дате теме и набројана имена гостију у предвиђеним 

емисијама. Буџет пројекта је предимензиониран и предлог је Комисије да се усклади са 

пројектним активностима. 

 

У складу са чланом 18. став 4. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, 

предлог је да се пројекат подржи у износу од 2.000.000,00 РСД. 

 

3. Радио телевизија Крушевац – РТК ПОРТАЛ, Крушевац. Укупна вредност пројекта је 

3.480.000,00 РСД. Средства која се траже од града су 2.780.000,00 РСД. Износ сопствених 

средстава је 700.000,00 РСД, што не прелази 80% вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Назив пројекта је ”Мој град, моја 

инспирација – други део”. Циљ овог пројекта је указивање на сва постигнућа којима је град 

Крушевац стицао обележја снажно уткана у његов данашњи урбани изглед и 

функционалност негујући све време вишеслојну баштину и вековима стицани идентитет. 

Пројекат има за циљ да јача осећај припадништва овим просторима, посебно је значајан за 

млађе генерације код који треба да се подстиче радозналост и да их мотивише да и сами дају 

допринос даљем развоју средине у којој живе. Конкурсна комисија сматра да су у 

пројектним активностима наведени сви гости у интервјуима који ће говорити о 

најактуелнијим питањима за Крушевљане. Ради се о наставку пројекта започетог 2021. 

године поводом јубилеја града – 650 година од оснивања, који је успешно реализован. Буџет 

пројекта је предимензиониран и предлог је Комисије да се усклади са пројектним 

активностима. 

 

У складу са чланом 18. став 4. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, 

предлог је да се пројекат подржи у износу од 300.000,00 РСД. 

 

 

4. Пахуљица тим, Крушевац. Укупна вредност пројекта је 661.920,00 РСД. Средства која се 

траже од града су 529.216,00 РСД. Износ  из сопствених средстава је 132.704,00 РСД, што 

не прелази 80% вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Назив пројекта је ”Пост ковид и детокс – пут до здравља”. Циљ овог пројекта 

је подизање свести шире јавности о могућностима лечења пост ковид симптома и враћања 

уобичајним животним, физичким и спортским активностима. Конкурсна комисија сматра да 

пројекат поседује веома актуелну тему коју прати адекватно образложење пројекта и дати 

су јасни индикатори резултата. Буџет пројекта је предимензиониран и предлог је Комисије 

да се усклади са пројектним активностима. 

 

У складу са чланом 18. став 4. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, 

предлог је да се пројекат подржи у износу од 250.000,00 РСД. 

 

5. АЛБОС - НОВИНЕ ГРАД Д.О.О, Крушевац. Укупна вредност пројекта је 2.413.000,00 

РСД. Средства која се траже од града су 1.930.000,00 РСД. Износ сопствених средстава је 

483.000,00 РСД, што не прелази 80% вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Назив пројекта је ”Крушевац – женска страна 

историје”. Циљ овог пројекта је да допринесе бољем разумевању и видљивости доприноса 

жена развоју Крушевца у различитим друштвеним областима и различитим епохама. 

Конкурсна комисија сматра да су пројектне активности усклађене са циљем и да су саме 



активности добро разрађене. Постављени индикатори резултата су веома јасни. Буџет 

пројекта је предимензиониран и предлог је Комисије да се усклади са пројектним 

активностима.  

 

У складу са чланом 18. став 4. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, 

предлог је да се пројекат подржи у износу од 700.000,00 РСД. 

 

6. АЛБОС Д.О.О, ПОРТАЛ Крушевац. Укупна вредност пројекта је 1.770.000,00 РСД. 

Средства која се траже од града су 1.375.000,00 РСД. Износ сопствених средстава је 

395.000,00 РСД, што не прелази 80% вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Назив пројекта је ”Млади у граду – отворени 

простори”. Циљ овог пројекта је да подстакне и учини видљивим стваралачке потенцијале 

младих, промоција младих који су се опробали у уметности, али и другим релевантним 

областима. Представљање, подршка и афирмација организација и удружења младих и 

истраживање ставова младих о постојећим и потенцијалним културним просторима у граду. 

Конкурсна комисија сматра да пројекат доприноси афирмацији стваралаштва младих и 

садржи интерактивну компоненту у виду активног учешћа младих у стварању медијских 

садржаја. Буџет пројекта је предимензиониран, у смислу да је предвидео у оперативним 

трошковима део за финансирање интернет сајта и комуналија и предлог је Комисије да се 

усклади са пројектним активностима. 

 

У складу са чланом 18. став 4. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, 

предлог је да се пројекат подржи у износу од 300.000,00 РСД. 

 

7. ПОБЕДА д.о.о, Крушевац. Укупна вредност пројекта је 1.250.000,00 РСД. Средства која се 

траже од града су 1.000.000,00 РСД. Износ из сопствених средстава је 250.000,00 РСД, што 

не прелази 80% вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Назив пројекта је ”Наша радост”. Циљ овог пројекта је да се креирају адекватни 

медијски садржаји који ће бити прилагођени најранијем дечијем узрасту и који ће бити 

осмишљени тако да буду забавног и едукативног карактера, а методом укључивања деце у 

креирање и интерпретацију наведених садржаја. Конкурсна комисија сматра да носилац 

пројекта поседује потребно искуство технике и кадровске капацитете за реализацију 

пројекта. Буџет пројекта усклађен је се пројектним активностима, иако су неки предвиђени 

трошкови предимензионирани. 

 

У складу са чланом 18. став 4. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, 

предлог је да се пројекат подржи у износу од 850.000,00 РСД. 

 

8. ADD PRODUCTION (Телевизија Плус) ТЕЛЕВИЗИЈА d.o.o, Крушевац.  Укупна 

вредност пројекта је 2.775.000,00 РСД. Средства која се траже од града су 2.200.000,00 РСД. 

Износ из сопствених средстава су 575.000,00 РСД, што не прелази 80% вредности пројекта, 

нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан Конкурс. Назив пројекта је 

”Поклонички туризам – прилика за развој и промоцију Крушевца”. Циљ овог пројекта 

је очување историјског наслеђа и мотивација младих (основаца и средњошколаца) да се 

информишу и заинтересују и сазнају више о верским објектима и традицији у Расинском 

округу. Конкурсна комисија сматра да да носилац пројекта поседује неопходно искуство, 

адекватну технику и кадровске капацитете за реализацију пројекта. Буџет пројекта усклађен 

је се пројектним активностима, али је и неким деловима предимензиониран. 



 

У складу са чланом 18. став 4. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, 

предлог је да се пројекат подржи у износу од 1.700.000,00 РСД. 

 

9. ADD PRODUCTION (TVPLUS.RS), ПОРТАЛ d.o.o, Крушевац. Укупна вредност пројекта 

је 1.000.000,00 РСД. Средства која се траже од града су 800.000,00 РСД. Износ из сопствених 

средстава су 200.000,00 РСД, што не прелази 80% вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Назив пројекта је ”Доајени српског глумишта 

из града под Багдалом”. Циљ овог пројекта је да се млађим генерацијама прикажу глумачки 

великани који су своје прве кораке у глуми направили у Крушевцу. Конкурсна комисија 

сматра да пројекат поседује релевантну тему, а сам пројекат има јасно дефинисане 

индикаторе, теме су такође јасно и добро дефинисане, евидентна је усклађеност планираних 

активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група. Буџет у делу 

”оперативни трошкови” поседује неприхватљиве трошкове: закуп пословног простора, 

закуп антентског система, комуналне трошкове. 

 

У складу са чланом 18. став 4. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, 

предлог је да се пројекат подржи у износу од 300.000,00 РСД. 

 

10. Радио РУБИН д.о.о, Крушевац. Укупна вредност пројекта је 2.071.000,00 РСД. Средства 

која се траже од града су 1.536.000,00 РСД. Износ из сопствених средстава су 535.000,00 

РСД, што не прелази 80% вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим 

је расписан Конкурс. Назив пројекта је ”Омладински студио: Млади и пандемија – нови 

талас”. Циљ овог пројекта је да млади добију прилику да у јавном простору, са својим 

вршњацима поделе осећања, страхове и забринутости које доживљавају у продужено време 

пандемије и живота између таласа, да једни друге охрабре и подрже и да чују реч 

професионалаца који им у томе могу помоћи. Конкурсна комисија сматра да су циљне групе 

у пројекту добро постављене, резултати пројекта јасно дефинисани и мерљиви. Комисија 

сматра да је неопходно ревидирати део оперативних трошкова у склопу буџета. 

 

У складу са чланом 18. став 4. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, 

предлог је да се пројекат подржи у износу од 450.000,00 РСД. 

 

11. Марина Николић ПР Агенција за рекламу Канал 12-037, Крушевац, (Телевизија 

Јефимија Крушевац и ТВ Сат Пожаревац). Укупна вредност пројекта је 4.761.00,00 РСД. 

Средства која се траже од града су 3.475.000,00 РСД. Износ из сопствених средстава су 

1.286.000,00 РСД, што не прелази 80% вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Назив пројекта је ”Жена – стуб друштва”. Циљ овог 

пројекта је допринос подизању нивоа информисаности и јачању свести грађана у Крушевцу 

о потребама, правима и способностима жена. Намера пројекта је да се укаже на неопходност 

решавања проблема са којима се жене суочавају, покрену питања могућности економског 

оснаживања, укључивања у друштвени живот, борбе против предрасуда и решавања 

проблема неравноправности. Конкурсна комисија сматра да је тема пројекта од велике 

важности за остваривање јавног интереса, добро је разрађена и одржива након завршетка 

реализације пројекта. Подносилац поседује неопходно искуство, техничке и кадровске 

капацитете за реализацију пројекта. Велики број медијских садржаја и емитовање на три 

телевизије, гарантује велику видљивост и задовољење потреба циљних група.  

 



У складу са чланом 18. став 4. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, 

предлог је да се пројекат подржи у износу од 1.700.000,00 РСД. 

 

12. Марина Николић ПР Агенција КАНАЛ 12-037, Крушевац (Јефимија Интернет 

ПОРТАЛ). Укупна вредност пројекта је 850.000,00 РСД. Средства која се траже од града су 

580.000,00 РСД. Износ из сопствених средстава је 270.000,00 РСД, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан Конкурс. Назив 

пројекта је ”РОТА (точак) – за унапређење квалитета живота Ромске националне 

мањине”. Циљ овог пројекта је допринос подизању нивоа информисаности и унапређењу 

положаја Ромске националне мањине на територији Крушевца. Циљ пројекта обухвата и 

разговоре о областима социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и 

запошљавања припадника Ромске популације и покренути питања могућности њиховог 

унапређења са циљем побољшања квалитета живота Ромске популације у нашем граду. 

Конкурсна комисија сматра да је тема у складу са циљевима конкурса. Пројектне активности 

усклађене су са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљне групе. Буџет 

пројекта је предимензиониран и предлог је да се пројекат подржи у делу персоналних 

трошкова. 

 

У складу са чланом 18. став 4. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, 

предлог је да се пројекат подржи у износу од 300.000,00 РСД. 

 

13. Центар за истраживачко новинарство - "ЦИНК". Укупна вредност пројекта је 753.000,00 

РСД. Средства која се траже од града су 590.000,00 РСД. Износ сопствених средстава је 

163.000,00 РСД, што не прелази 80% вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Назив пројекта је ”Демографски изазова града 

Крушевца”. Циљ овог пројекта је истраживање узрока наглашених демографских проблема 

града Крушевца кроз медијско извештавање о специфичним проблемима на територији 

града, као и активно промовисање популационе политике локалне самоуправе у креирању 

бољег демографског резултата. Конкурсна комисија сматра да је тема пројекта веома 

актуелна и важна са аспекта јавног интереса грађана града Крушевца. Циљне групе су добро 

дефинисане, активности су добро образложене са јасно истакнутим темама које ће бити 

обрађене у склопу пројекта. Резултати и индикатори су добро постављени и мерљиви. Буџет 

јесте усклађен са пројектним активностима, али су тражена средства већа у односу на реалне 

потребе.  

 

У складу са чланом 18. став 4. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, 

предлог је да се пројекат подржи у износу од 250.000,00 РСД. 

 

14. РЕБУС Д.О.О, Крушевац. Укупна вредност пројекта је 2.200.000,00 РСД. Средства која се 

траже од града су 1.738.000,00 РСД. Износ сопствених средстава је 462.000,00 РСД, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Назив пројекта је ”Едукација и подизање свести у заштити животне средине 

у Расинском округу”. Циљ овог пројекта је промоција важности заштите животне средине 

у јавности кроз ефективно и ефикасно спровођење законодавства са фокусом на едукацију 

деце школског и предшколског узраста о заштити животне и средине и њиховом утицају на 

исту. Конкурсна комисија сматра да пројекат поседује усклађеност са реалним проблемима, 

потребама и приоритетима циљних група, постојање идентификованих и јасно дефинисаних 

потреба и усклађеност планираних активности.  



 

У складу са чланом 18. став 4. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, 

предлог је да се пројекат подржи у износу од 100.000,00 РСД. 

 

15. Лига за истраживачко новинарство - "ЛИНК", Крушевац. Укупна вредност пројекта је 

504.696,05 РСД. Средства која се траже од града су 400.000,00 РСД. Износ сопствених 

средстава је 104.696,05 РСД, што не прелази 80% вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Назив пројекта је ”Цркве и манастири 

епархије Крушевачке – потенцијал за развој верског туризма”. Циљ овог пројекта је 

истраживање потенцијала туристичке понуде града Крушевца кроз релевантно медијско 

извештавање о специфичним проблемима на територији града као и активно промовисање 

туристичке понуде у оквиру верског туризма који за крајњи циљ има креирање бољег 

привредног резултата. Конкурсна комисија сматра да пројектне активности овог пројекта су 

адекватне да остваре јавни интерес у области јавног информисања. Сврха пројекта је да 

путем 112 медијских садржаја промовише верски туризам са акцентом на проширење и 

стварање нових туристичких понуда и капацитета. 

 

У складу са чланом 18. став 4. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, 

предлог је да се пројекат подржи у износу од 150.000,00 РСД. 

 

16. Видео продукција и фотографске услуге "ГРУЈА" Крушевац. Укупна вредност пројекта 

је 820.000,00 РСД. Средства која се траже од града су 656.000,00 РСД. Износ из сопствених 

средстава су 164.000,00 РСД, што не прелази 80% вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Назив пројекта је ”Едукован потрошач – 

безбедна куповина”. Циљ овог пројекта је повећање степена информисаности грађана и 

грађанки на територији града Крушевца о законом дефинисаним правима потрошача и да се 

мотивишу и обрате се надлежним службама уколико сматрају да су им права нарушена. 

Конкурсна комисија сматра да су средства из јавног Конкурса у складу са наменом. Тема је 

актуелна и обрађиваће се током реализације пројекта са циљем да се заштите потрошачи 

приликом онлајн куповине. Динамика реализације је испланирана одлично, кроз 80 

медијских садржаја са акцентом на 10 телевизијских емисија.  

 

У складу са чланом 18. став 4. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, 

предлог је да се пројекат подржи у износу од 150.000,00 РСД 

 

17. Агенција за консалтинг "ЛОТИС", Крушевац. Укупна вредност пројекта је 240.000,00 

РСД. Средства која се траже од града су 187.500,00 РСД. Износ сопствених средстава је 

52.500,00 РСД, што не прелази 80% вредности пројекта, нити износе утврђене јавним 

позивом којим је расписан Конкурс. Назив пројекта је ”Нови медијски трендови и 

медијска писменост”. Циљ овог пројекта је едукација, промена перцепција медија и 

подизање нивоа разумевања улоге медија и медијске културе код свих медијских 

конзумената. Циљ је и допринос развоју аналитичког приступа и комуникације путем 

савремених медија и технологија. Конкурсна комисија сматра да је пројекат добро написан, 

у плану је да се објави серија текстова у жанру есеја усмерених ка младима, али и другима 

ради лакше перцепције нових технологија и медија. 

 

У складу са чланом 18. став 4. Правилника, ценећи буџет и оправданост трошкова пројекта, 

предлог је да се пројекат подржи у износу од 150.000,00 РСД. 



После разматрања свих пристиглих пројеката на Конкурс, Комисија је донела 

Предлог да се не финансирају следећи пројекти у 2022. години: 

 
1. Удружење грађана ”Спортко” - Интернет портал ”Спортко”, Крушевац. Укупна 

вредност пројекта је 250.000,00 РСД. Средства која се траже од града су 200.000,00 РСД. 

Износ сопствених средстава је 50.000,00 РСД, што не прелази 80% вредности пројекта, нити 

износе утврђене јавним позивом којим је расписан Конкурс. Назив пројекта је ”Спортко – 

деца и спорт”. Циљ овог пројекта је да се укаже на важност спорта. Спорт за децу 

представља васпитно-социјалну активност путем које дете стиче знања о здравој исхрани, 

корисности вежбања, поштовању свог и туђег времена, шири своја размишљања, упознај 

ући многе пријатеље, учи се дисциплини, тимском раду, вештинама савладавања проблема, 

јача самопоуздање, истрајност и свој карактер. 

 

Закључак Комисије је да пројекат није усклађен са чланом 18, тачка 1, алинеја 3 

Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 

информисања и предложи се да се он не подржи. 

 

2. DM Vision media. Укупна вредност пројекта је 150.000,00 РСД. Средства која се траже од 

града су 100.000,00 РСД. Износ сопствених средстава је 50.000,00 РСД, што не прелази 80% 

вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан Конкурс. Назив 

пројекта је ”Активности града Крушевца у области заштите животне средине – 

резултати и планови”. Циљ овог пројекта је да се истакну досадашњи и будући пројекти у 

области заштите животне средине чиме се шаље порука да је чиста животна средина велики 

приоритет. 

 

Комисија предлаже да се не подржи овај пројекат јер нису јасно идентификовани и дефинисани 

проблеми и потребе циљне групе, неадекватна је усклађеност планираних активности са 

циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група. 

 

3. Удружење за борбу против дискриминације – ”Алфа”. Укупна вредност пројекта је 

1.800.000,00 РСД. Средства која се траже од града су 900.000,00 РСД. Износ сопствених 

средстава је 900.000,00 РСД, што не прелази 80% вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Назив пројекта је ”Крушевачка села која се 

поново рађају”. Циљ овог пројекта је објективно информисање становника града Крушевца 

о значају пољопривреде, привреде, културе и историјског развоја крушевачких села. 

 

Комисија сматра да пројекат у целости не испуњава критеријуме и зато се предлаже да се 

пројекат не подржи. 

 

4. РТВ Belle Ammie, д.о.о. Ниш. Укупна вредност пројекта је 1.200.000,00 РСД. Средства која 

се траже од града су 960.000,00 РСД. Износ сопствених средстава је 240.000,00 РСД, што не 

прелази 80% вредности пројекта, нити износе утврђене јавним позивом којим је расписан 

Конкурс. Назив пројекта је ”Трагови прошлости”. Циљ овог пројекта је промоција 

културног идентитета града Крушевца кроз промоцију локалне културне баштине, 

правовремено и објективно информисање грађана, унапређење очувања културно-

историјског наслеђа града. 

 

Комисија сматра да је пројекат уопштен и да само на моменте задире у саму тему, а то је 



промоција културног идентитета града Крушевца. Мишљење Комисије је да се овај 

пројекат не подржи. 

 

5. Мултикултура Србије, Мала Врбница, Крушевац. Укупна вредност пројекта је 

395.000,00 РСД. Средства која се траже од града су 315.000,00 РСД. Износ из сопствених 

средстава је 80.000,00 РСД, што не прелази 80% вредности пројекта, нити износе утврђене 

јавним позивом којим је расписан Конкурс. Назив пројекта је ”Прошлост, садашњост и 

будућност Руса у Крушевцу и у Расинском округу”. Циљ овог пројекта је унапређење 

положаја припадника Руске етничке заједнице у Расинском округу, унапређење 

информисаности руске етничке заједнице, унапређење знаменитости које повезују народе 

Србије и Русије. 

             

Детаљном анализом, чланови Комисије сматрају да је пројекат уопштен и да се односи на 

прошлост, садашњост и будућност Руса на територији целе Србије са мањим освртом на 

град Крушевац и Расински округ, те сматрају да је пројекат намењен за учествовање на 

Конкурсе републичког карактера. Комисија сматра да се овај пројекат не подржи. 

 

 

 

     У складу са напред изнетим Градоначелник  доноси Решење као у диспозитиву. 

 

Упутство о правном средству: Ово Решење је коначно и против њега се може покренути 

Управни спор у року од 30 дана од дана објављивања . 

 

 

 

                     

 

 

                                                                                                                    Градоначелник 

 

                                                                                                      __________________________ 

                                                                                                                Јасмина Палуровић 

 

 

                                 



 

 

                                                    

 


